
  जुने घय 



ही गोष्ट अळा भुराांच्मा भनार स्ऩळशनू जाईर, 
जमाांना लाटते की कधी कधी तमाांची उऩेऺा 

झारी होती.. 

एक जुनन गोष्ट आहे. 
एक जशन घय होत.  

जुने घय 

भयाठी : अश्वलनी फले  



जुने घय खशऩ एकटे होते. कायण खशऩ काऱाऩासशन तमा 
घयात कोणीच याहत नाही. 

तमा घयाच्मा जजयू पाटका सभोरून जेव्हा रोक 
जात असत, तेव्हा ते एकदसुऱ्मारा म्हणत, “तुम्ही कधी 
इतकां  दु् खी घय ऩाहहरां आहे का?” 



तमाच ेमभत्र तमाचां भन 
रयझलण्माचा प्रमतन कयत.  

“तुझा ककती उऩमोग होतो,”ऩऺी 
म्हणत, “तुझ्मा छोट्मा छोट्मा 
नछद्रात आम्हाांरा आभची घयटी 
फाांधणे सोमीच ेजाते.  

“तश उऩकायी सदु्धा आहे. खाय 
म्हणारी. “तुरा नेहभी रऺात असते 
भी ळेंगा कुठे रऩशन ठेलल्मा आहेत ते?” 

“तश ककती सहनळीर आहेस, तुझा 
आम्हाांरा खशऩ उऩमोग होतो,” जांगरी 
पुरां म्हणारी. “तुझ्मामळलाम आम्ही 
सगळमाांनी काम केरां असतां? तश 
ककती सुांदय आहे.” 

“आम्ही तुझ्मालय पे्रभ 
कयतो. रोकाांना काहीही म्हणश 
दे.” ऩानाांनी रगडरेरी 
आऩल्मा पाांदीने घयाच्मा 
छतारा रऩेटशन घेत ओकच े
झाड म्हणारे. 

“स्लत्ची अळी कील कयणे 
चाांगरी गोष्ट नाही,” ते सगऱे 
म्हणारे. 

ऩण काही उऩमोग झारा 
नाही. “भी ककती एकटा आहे,” 
जुने घय स्पुां दश रागरे.  



कधी कधी रोक जुने 
घय फघामरा मेत. ऩण ते 
ननयाळ होलशन ऩयत जात. 

“कोणी लेडाच मा जीण ू
घयात याहण्माचा वलचाय 
करू ळकतो,” एक जोडऩां 
म्हणारां. “माची ककां भत 
कभी केरी आहे.” 

“काम? जुन्मा घय 
घाफयरेल्मा आलाजात 
ओयडरे, “भाझी ककां भत 
कभी केरी आहे?” 

यागाने तमाची 
खखडकीची दाये ‘खाडकन’ 
फांद झारी.  

“मा कचऱ्माच्मा हढगारा 
ऩाडशन टाकरां ऩाहहजे,” एक 
भाणशस घणेृने म्हणारा. 

जेव्हा जुनां घय अळा गोष्टी 
ऐकते तेव्हा तमाच्मा डोळमातशन 
इतके अश्रश लाह्तात तमाच े
सगऱे कोऩये ओरे होतात. 
तमाच्मा सगळमा बागात लेदना 
होतात. तमाच ेमभत्र सदु्धा बीतीने 
काऩतात. 



एक हदलस एक कुटुांफ जजयू पाटकाजलऱ 
मेलशन थाांफरां. 

“ओह!” आई म्हणारी. “अळा जुन्मा 
अनोख्मा घयात याहण्माचां स्लप्नां भी ककतीलेऱा 
ऩाहहरां आहे.” 

“आऩण कधीही एका असरी घयात 
याहहरेरो नाही,” भरुगा म्हणारा. “आऩण आत 
जालशन फघश मा का?” 

तेव्हाच जुन्मा घयाने दु् खाने नन्वलास 
सोडरा.. 



“उह-हा, हा कसरा आलाज होता? लडीर म्हणारे. “भरा लाटतां इथां 
काहीतयी सडत आहे.” 

“नाही!” छोट्मा भरुीने ओयडशन म्हटरां. “ते आऩल्मारा हॎरो कयत 
आहे, फस एलढांच.” 

“हे,” खारुताईने जुन्मा घयारा हऱश आलाजात वलचायरां, “तश तमाांचां 
फोरणां ऐकरां? ही तुझ्मासाठी चाांगरी लेऱ आहे!” 

ऩण जुन्मा घयाने नाक लय ओढशन म्हटरां, “फघ! ते ऩण इतयाांसायखे 
ननघशन जातीर,” 



ऩण ऩढुच्मा 
आठलड्मात ते कुटुांफ ऩयत 
नतथां आरां. भोठ्मा हौळीने 
तमाांनी घयाकड ेफनघतरां. 

 “इथां भी टामय 
रालशन झोका फाांधेर. 
भरुाने ओकच्मा 
झाडाकड ेफघत म्हटरां. 

 

“ऩक्षमाांची घयटी तय फघा,” आई 
म्हणारी. “मा घयाने आऩल्मा 
मभत्राांना ककती जागा हदरी आहे.” 

 “भी मा जांगरी पुराांच्मा 
आसऩास उगलरेल्मा गलतारा 
काढशन टाकेन, म्हणजे मा पुराांना 
चाांगरां ऊन मभऱेर,” भरुगी 
म्हणारी. 



“तुरा असां लाटतां का 
मा घयाचा कणा एका 
फाजशरा झकुरा आहे? 
लडीर म्हणारे, “भरा 
ळांका आहे की माचा 
कणा तय तुटरा नसेर 
ना?” 

“ऺभा कया!” जुने घय 
यागाने ओयडशन म्हणारे, 
“नाही भाझा कणा तुटरा 
नाही!” 

“भग लाकश  नको,”खारुताई 
म्हणारी, “सयऱ उबां याहा!” 

“भज़फशत हो,” ओकच ेझाड 
म्हणारे. “थोडा प्रसन्न हदस.” 

“ज़या वलचाय कय ते ककती 
ननयाळ होतीर,” ऩऺी म्हणारे. 

“तश करू ळकतो!” जांगरी 
पुराांनी हऱशलाय आलाजात 
साांगगतरां. 



 जुन्मा घयाने आईकड ेऩाहहरां, ती घय 
घेण्मास उतसकु होती. तमाने लडडराांकड ेऩाहहरां. 
तमाांना काही सभजत नव्हतां. तमाने भरुगा आखण 
भरुीकड ेऩाहहरां, जे थोड ेउतसकु होते. तमाने 
फाऱाच ेफोफड ेफोर ऐकरे.  

मा कुटुांफारा भाझी जरुयत 
आहे, जुन्मा घयाने वलचाय केरा 
आखण तमाने खोर वलास घेतरा. 



आऩरी ऩयुी ळक्ती 
रालशन ते हररां–डशररां 
.तमाने स्लत्रा थोडां 
खेचरां, थोडा ऩसयरां, आखण 
श्जतकां  ळक्म होईर नततकां  
ते सयऱ झारां.  

“हे तय अश्जफात लाकरेरां नाही,” भरुगा 
म्हणारा. 

“तश फयोफय म्हणतो आहे,”  लडीर म्हणारे.  
“एक मभननटबय तमाच्मालय सालरी ऩडरी असेर.” 

भरुीने आऩल्मा आई-लडडराांकड ेऩाहहरां, 
“आऩण हे खयेदी करू ळकतो का?” 

“घय खयेदी कयण्मासाठी आऩण ऩळैाांची फचत 
तय कयत आहोत, ऩण हे घय नीट कयण्मासाठी 
आऩल्मारा भेहनत कयाली रागेर,” आई म्हणारी.. 

“नक्कीच कयाली रागेर,” लडीर म्हणारे. 



भग कुटुांफातरे सगऱे रोक 
नतथशन जालश रागरे. 

“थाांफा! नका जालश!” जुनां घय 
ओयडत म्हणारे, “आऩण सगऱे 
प्रसन्नतेने एकत्र याहश ळकतो.” 

ऩण कुटुांफ ननघशन गेरे होते. 



जुनां घय खशऩ दु् खी होतां. “भी 
तमाांचां घय होलश ळकरो असतो.” 
यडत ते म्हणारे. “भी तमाांना 
सयुक्षऺत ठेलरां असतां आखण थांडी 
ऩासशन तमाांचां यऺण केरां असतां.” 

 “तश ऩाहहरां का ते तमा 
कुटुांफासाठी दु् खी होत आहे.” खारू 
ताई ओकच्मा झाडारा म्हणारी. 
“तमाने स्लत्ची कील कयणां सोडशन 
हदरां आहे.” 

“भरा भाहीत आहे,” ओकच े
झाड म्हणारे. “कभीत कभी ही 
एक चाांगरी गोष्ट तय झारी.” 



एकहदलस सडकच्मा 
ककनाऱ्मालय जोयात आलाज 
आरा.  

“फरुडोज़य मेत आहे!” जुनां 
घय यडत ओयडरे. “हाच भाझा 
ळलेट आहे. आता सलनूाळ 
होईर.” 

“आभच्मा घयट्माना कोण 
लाचलेर?” ऩऺी म्हणारे. 
“आभच्मा वऩल्राांना अजशन 
उडताही मेत नाही” “ते 
आम्हाांरा चयुगाऱशन टाकतीर” 
जांगरी पुरां यडश रागरी.  

 “भरा भाहीत आहे ते भराही 
काऩतीर “ओक लृऺ  कण्हत 
म्हणारे. “अच्छा! जुन्मा घया, तश 
भाझा चाांगरा मभत्र होता.” 

 घाफरून ते सगऱे यडश , ओयडश 
आखण काऩश रागरे होते. 



ऩण अचानक जुन्मा घयाच े
थयथय काऩणे फांद झारे. 

“हे!” ते आनांदाने ओयडरे. 
“फघा! हे फरुडोझय नाही, भाझा 
ऩरयलाय आहे.” 

 आखण तेच कुटुांफ आरे होते! 



आईने जुन्मा घयाच्मा खखडक्मा इतक्मा 
धतुल्मा की तमा हहऱ्मा सायख्मा चभकामरा 
रागल्मा. चौकटीांना नतने ऩाांढया यांग हदरा. 

लडडराांनी राकडाच ेनले तुकड ेठोकश न 
सगऱी नछदे्र फांद केरी. ऩक्षमाांची वऩल्रे 
लडडराांना काभ कयताांना ऩाहत होते.. 

“भाझ ेसगऱे कष्ट सांऩरे,” जुनां घय 
म्हणारे. 

जेव्हा भरुगा ओकच्मा झाडारा झोका 
फाांधशन झोका घेत होता. खारूताई छोट्मा 
फाऱा फयोफय रऩाछऩी खेऱत होती. 

भरुीने जांगरी पुराांजलऱच ेगलत 
काढरे, तमाभऱेु पुराांना ऊन मभऱश ळकेर. 
ऩक्षमाांना खाण्मासाठी नतने बफमा जमभनीलय 
ऩसरून हदल्मा. 

कुटुांफाने घय 
सालयण्मासाठी एलढी 
भेहनत घेतरी की,जुनां 
घय नलीन लाटश  रागरां. 



“इतकां  सुखी जुनां घय कधी ऩाहहरां आहे का?” 

आता जय जुनां घय कधी तऱ्हेलाईकऩणे लागामचा ते दु् खाने 
नव्हे तय आनांदाने ते असां कयामचां.कायण ते आता प्रेभ आखण 
प्रसन्नतेने इतके बयरे होते की तमाच्मा जजयू पाटका सभोरून 
जाताांना रोक नेहभी म्हणामचे:  

“इतकां  जुनां घय इतक सखुी कधी ऩाहहरां आहे का?” 

समाप्त  


